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Material de uso diário:  

• 1 estojo com: 2 lápis de escrever ou lapiseira e grafites; 2 canetas apagáveis, 

borracha, apontador, 2 canetas esferográficas, corretivo de fita, 1 cola bastão, 1 

cola líquida, 2 lápis de desenho (6B ou 8B), lápis de cor (12 cores), canetinhas (12 

cores), 2 canetas pretas ponta fina (tipo Stabilo – 0.5), 3 blocos de post-its 

(pequenos).  

Material para ficar em sala de aula: 

2 caixas de massa de modelar 12 cores  

1 pote de tinta têmpera (250g)  

1 pote de tinta acrílica (250g)  

2 pincéis macios de diferentes espessuras  

1 régua, um esquadro e um transferidor  

1 compasso  

1 calculadora simples 

1 caderno de dez matérias  

1 caderno de desenho tamanho A4 (folha simples)  

1 argila  

4 envelopes brancos – tamanho A4, sem identificação 

4 envelopes coloridos – tamanho A4, sem identificação 

1 caneta marca-texto  

1 calculadora simples  

1 relógio com ponteiro (pode ser confeccionado de sucata com a família)   

1 biscuit 

1 fita métrica  

1 trena (de uso infantil)  

1 dado (grande)  

Várias cédulas de dinheiro (destacadas) e moedas sem valor  

2 blocos de papel para desenho A4 (branco) 140 g/m²  



 

2 blocos de papel escolar criativo – tamanho A4 (cores vivas)  

1 bloco de papel sulfite (marfim)  

1 fita adesiva kraft gomada (19 mm X 50 mm)  

1 tela para pintura, tamanho 30 cm x 40 cm (deverá estar identificada com o nome do(a) 

estudante e será solicitada ao longo do ano.)  

01 caixa de 12 cores de giz pastel oleoso 

01 folha de papel vegetal ou manteiga A4 

01 nanquim preta nº 0.5 

10 etiquetas de identificação pequenas 

01 pacote de folhas de desenho brancas 120g, tamanho A4  

10 sacos plásticos sem furos, tamanho A4  

01 jogo próprio para a faixa etária (sugestões serão fornecidas na primeira reunião com 

famílias)  

01 m² de tecido cru 

02 pacotes de massa de EVA para modelagem, com 3 cores 

03 folhas de acetato 

 

LIVRO DE LITERATURA: 

01 livro de literatura (sugestões serão fornecidas na primeira reunião com famílias) 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

• 1 Kit contendo Sistema de Ensino 5º ano – Editora FTD. 

• Sistema Marista de Ensino Religioso edição revisada, Editora FTD. 

• 1 dicionário da Língua Portuguesa com a nova ortografia e partição silábica. 

• 1 Dicionário Inglês/Português (Sugestão: Pequeno Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa +APP. 5º edição. Editora Richmond). 

Pontos de comercialização: 

• Condições especiais para aquisição e parcelamento dos materiais didáticos e livros 
literários da Editora FTD:  

o Para compra no site compre.ftd.com.br, utilize o código de acesso abaixo.  
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o Sede da editora: Rua Ramiro Barcelos, 344. 

 

ORIENTAÇÕES  

• Uma camiseta grande e usada para colocar sobre o uniforme em dias de pintura. 

• Os materiais que permanecerão no Colégio deverão ser entregues à professora 

na entrevista que será agendada com a família (sacola identificada com o nome 

do/a estudante).  

• A agenda escolar e o caderno (fornecidos pelo colégio no início do ano letivo) é 

de uso diário, devendo sempre ser portada pelo/a estudante, e deve ter os dados 

pessoais preenchidos pela família.  

• O uso do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as peças. 

• Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos materiais 

adquiridos deve ser observada.  

• O Guia Escolar 2023 e as informações sobre as Atividades Extraclasse estarão 

disponíveis no site do Colégio.  

• A grade de horários das aulas especializadas será enviada na primeira semana. 

 


